
De initiator reageert op een kans of bedreiging. 
De initiator is een persoon die op basis van aanzien en (onafhankelijke) positie in het veld
een boegbeeld is van het leernetwerk.
Vorm een kerngroep 
Maak een analyse van potentiële partners: 
Vertegenwoordiging 
Deze bestaat uit representanten van stakeholders bij het maatschappelijke thema. Als niet
alle stakeholders betrokken zijn, is de kans groot dat ontwikkelde innovaties niet gedragen
worden. Vaak is een aanpak op maat nodig. 
Risico-bereidheid
Binnen een organisatie-overstijgend leernetwerk worden risico's genomen om tot
innovaties te komen; maak een analyse of de potentiële leden deze ruimte bieden. 
Verander-bereidheid
Wat zijn de effecten van de gewenste verbeteringen voor de potentiële leden? Als de
innovatie met zich meebrengt dat een lid minder werk/ aanzien krijgt, kan dat het ontwikkel-
en implementatieproces frustreren. 
Sluit aan bij bestaande netwerken waar mogelijk
Leernetwerken functioneren beter wanneer ze zijn ingebed in een duurzaam
samenwerkingsverband.
Organiseer de randvoorwaarden
Organiseer financiering voor de opstartfase, in ieder geval voor de initiator en praktische
ondersteuning voor organisatie en verslaglegging bijeenkomsten.

 

Op deze plaats geven we handvatten voor het oprichten van een dergelijk leernetwerk. De basis daarvoor is
het framework ‘Organisatie-overstijgende Leernetwerken in het Sociaal domein’, waarin TNO en
Hogeschool Leiden wetenschappelijke inzichten en praktijkervaring hebben gevat over het opstarten en
evalueren van organisatie-overstijgende leernetwerken. Dit vullen we aan met de praktijkervaringen van de
Leernetwerken van Werkplaatsen SAMEN in de regio’s Haaglanden, Holland Rijnland en Midden-Holland.

Leernetwerken als oplossing
Een organisatie-overstijgend leernetwerk blijkt een uitstekend vehikel om de complexe vraagstukken in het
sociaal domein te ontrafelen, innovaties te ontwikkelen en toe te passen in de praktijk. Bovendien
ondersteunen leernetwerken het (informele) leren van de professional. Daarmee geven leernetwerken een
impuls aan de professionele ontwikkeling in het sociaal domein. 
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Richt een tweede schil op
Mochten er meer aanmeldingen komen voor deelname, kun je een tweede schil oprichten.
Deze groep kun je benutten voor de verbreding van het draagvlak, bij onderzoek of bij het
verspreiden van innovaties
Formuleer een gezamenlijke ambitie en doelen
Doorleef deze vanuit alle perspectieven binnen het netwerk. Het uitvoeren van een
procesevaluatie kan daarbij helpen. De kans op een succesvol leernetwerk is groter wanneer
de doelen aansluiten op de strategische koers van de leden.



Een gezamenlijke ambitie, verander-, opleidings- en onderzoeksagenda waarop de leden
commitment hebben uitgesproken 
Door te werken met de drie agenda’s bedien je alle stakeholders uit het leernetwerk. De
veranderagenda richt zich op de praktijk via het (door)ontwikkelen van regionale best
practices, de opleidingsagenda richt zich op de opleiding van (toekomstige )professionals en
onderzoekshiaten worden door wetenschappers opgepakt in de onderzoeksagenda.
De uitwerking van de agenda’s in een meerjarig programma
Dit programma is met name gericht op het proces en nog open op de inhoudelijk invulling.
Deelnemers van het leernetwerk bepalen immers samen de eigen weg. Echter, het bepalen
van vaste activiteiten en beoogde resultaten maakt dat een leernetwerk doelgericht naar
resultaten toewerkt
Structurele financiering
In deze financiering is ruimte voor het voeren van het leernetwerk en het invullen van ten
minste de verander- en opleidingsagenda, dus ook voor praktijkgericht onderzoek en het
ontwikkelen van opleidingsmodule(s).
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ROLLEN IN EEN LEERNETWERK
Een leernetwerk bestaat ten minste uit een

initiator/trekker en deelnemers die in-kind een
bijdrage leveren. De trekker doet de dagelijkse

aansturing van het leernetwerk, heeft inhoudelijk
gezag, een onafhankelijke positie, kan alle
stakeholders aan zich binden en is in staat

inhoudelijke en strategische verbindingen te
leggen met andere projecten. De trekker maakt

afspraken met de deelnemers en hun
organisatie over doel en omvang van hun inzet.
Daarnaast zijn er vaak betaalde medewerkers

betrokken, denk hierbij aan een projectassistent
of een communicatieadviseur.

WAT ZIJN ORGANISATIE-
OVERSTIJGENDE
LEERNETWERKEN?
Leernetwerken zijn groepen van mensen die
zich bezighouden met A) het uitwisselen van
hun kennis over een onderwerp B) het
gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe
materialen of methodieken of C) met
gezamenlijk onderzoek. De leden delen een
bepaalde uitdaging (een formele taak, zorg of
passie) en willen van elkaar leren hoe zij
beter met deze uitdaging kunnen omgaan. In
organisatie-overstijgende leernetwerken
wordt samengewerkt over grenzen van
organisaties heen. In een leernetwerk werken
zo’n 5-20 personen vanuit betrokkenheid op
het onderwerp, waaronder vaak gezinnen,
praktijkprofessionals, gemeenten,
hogescholen en kennisinstituten. 

Zet in op eigenaarschap van de leden 
Neem tijd om elkaar te leren kennen. Kom ieders reden voor deelname te weten, zowel
individueel als vanuit het organisatiebelang. Voer ook het gesprek over (co-)financiering van
het leernetwerk. 
Zet in op communicatie
Zichtbaarheid is cruciaal voor een organisatie-overstijgend leernetwerk. Ontwikkel een
pakkende communicatie-uiting over de ambitie en doelen van het leernetwerk en zet actief in
op de verspreiding onder leden en belanghebbende netwerken.

Met het doorlopen van deze stappen staat
het leernetwerk op een stevige basis. Nu
start het echte werk! Wat daar bij komt
kijken kun je bekijken in de online tool. 

Meer weten?
Wil je weten hoe je een organisatie-overstijgend leernetwerk opzet? Ben je geïnteresseerd in de
werkzame elementen of wil je praktijkverhalen lezen? Kijk dan in deze online tool of neem
contact op via noortje.pannebakker@tno.nl. 
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